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EL MEU COMPROMÍS: TORNAR A TRANSFORMAR BARCELONA PER AL BENESTAR I LA 
QUALITAT DE VIDA DELS BARCELONINS I LES BARCELONINES 

Presentació de Jaume Collboni 

La transformació de Barcelona avui dia exigeix pensar en quelcom més que en un procés d’ordenació 
dels usos del sòl o en la definició d’una política de construcció d’obra pública. La ciutat està immersa en 
noves realitats socials, econòmiques, mediambientals, de mobilitat i territorials, que exigeixen 
posicionaments compromesos amb la igualtat d’oportunitats, la cohesió social, la prosperitat econòmica 
i la sostenibilitat; i es troba en una constant transformació que, com totes les grans capitals del món, 
necessita pensar en el seu present i dibuixar el seu futur per donar resposta als reptes més 
importants. 

Barcelona té la capacitat de refer i teixir permanentment la seva pell. Els processos de transformació 
territorial i de canvi i millora urbanística de la ciutat, actualment en marxa, adquireixen una dimensió 
fonamental per al futur de la ciutat, que exigeix potenciar les seves centralitats i connectar amb més 
efectivitat el territori complint, a la vegada, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible que fixa 
Nacions Unides per al 2030. 

Si hi ha un aspecte clau de les polítiques socialistes fetes a Barcelona, és que la intervenció en el medi 
urbà, ja sigui en planificació, construcció d’infraestructures, promoció d’habitatge públic i social i 
polítiques ambientals, així com en la qualitat de l’espai públic, són peces claus de transformació social. 
I, molt especialment, quan es fa des d’una perspectiva que permet definir estratègies i impulsar 
projectes per aconseguir una ciutat més equitativa i socialment més justa. I és en aquesta perspectiva, 
en el marc d’una ciutat diversa i plural, que es fa imprescindible actuar des de l’òptica de l’interès 
general a partir de l’ètica, la sostenibilitat, la qualitat i el que és socialment just. Totes aquestes 
actuacions en el medi urbà requereixen un lideratge fort, clar, proactiu i, sobretot, amb un projecte de 
ciutat i metropolità, a diferència de l’equip de govern actual que, com les altres forces polítiques, no 
compta amb aquest lideratge i aquest projecte ni el seu discurs ni en el seu programa.  

Com a alcalde lideraré el procés de transformació de la ciutat i promouré actuacions que la tornin a 
millorar i ens il·lusionin, com en períodes anteriors amb governs socialistes. 

Per això, com el vostre alcalde, em comprometo a: 

 Impulsar un desenvolupament urbà des de la cohesió social i territorial, la lluita contra el canvi 
climàtic, l’habitatge digne i la mobilitat sostenible; i promoure un espai públic accessible i 
compartit, que fomenti el civisme i la convivència i eviti la segregació. 

 Construir un autèntic projecte de ciutat verda, pionera en matèria de medi ambient i transició 
ecològica, tant del teixit residencial com de l’econòmic i de les infraestructures. 

 Fer de Barcelona una ciutat obert al mar i a la muntanya, que tingui cura del seu verd urbà, 
respecti la biodiversitat i preservi i faci valdre el paisatge i el patrimoni. 

 Potenciar les centralitats de la ciutat i retornar la dignificació dels barris, tal com es va fer durant 
els 32 anys de governs socialistes a la ciutat. 

 Lluitar contra el canvi climàtic des de la perspectiva d’una mobilitat sostenible, potenciant el 
transport públic i finalitzant les infraestructures pendents que milloraran la qualitat 
mediambiental de la ciutat. 

Aquests són els meus compromisos i aquestes són les meves prioritats. 

 

 

 

 

Jaume Collboni 
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TORNEM A TRANSFORMAR BARCELONA PER AL BENESTAR I LA QUALITAT DE VIDA DELS 
BARCELONINS I LES BARCELONINES 

Barcelona ha tingut la consideració de model prestigiós i reconegut arreu en relació a les seves 
polítiques urbanes i ambientals, a partir de la concepció i el disseny d’una ciutat compacta, 
policèntrica, multifuncional i sostenible. 

La inactivitat de l’actual govern, la seva manca de projecte de ciutat, la seva ignorància dels 
principals reptes en matèria urbana, la seva desconsideració per les experiències prèvies, la 
superba ideològica dels seus plantejaments, la nul·la complicitat amb els sectors no públics per 
a l’impuls de determinades actuacions, la vacuïtat de les seves propostes de transformació 
urbana i la limitada resposta als reptes d’habitatge, entre molts altres factors, estan degradant 
les polítiques urbanístiques de la ciutat fins al punt que inclús fan perillar les perspectives de 
futur.   

Queden molts temes pendents i molts reptes per assolir. El context en què ens movem ens 
assenyala que vivim un moment de reactivació econòmica amb possibilitats per a la nostra 
ciutat, que el Govern de Colau no ha sabut aprofitar per impulsar les grans actuacions 
urbanístiques pendents des del darrer mandat socialista de Jordi Hereu. Parlem del 22@, la 
Marina del Prat Vermell i La Sagrera, per exemple.  

És per això que ara cal fer una aposta decidida per aquesta transformació, partint de la 
necessitat d’abordar tots els temes pendents de manera urgent amb decisió i coherència. 

Colau tampoc ha estat capaç d’actuar als barris amb més dificultats, com els del Besòs, i ha fet 
un desplegament del Pla de Barris més mediàtic que material. Si tenia com a objectiu 
contribuir a reduir les desigualtats socials a la ciutat, aquest s’ha quedat en un maquillatge 
propagandístic. No s’ha treballat en la consolidació de les noves centralitats de la ciutat (hubs 
de recerca i activitat econòmica a la Ciutadella, la Sagrera i Glòries), que haurien de servir per 
crear sinergies econòmiques i socials als barris veïns. 

Constatem que no s’ha dut a terme cap operació de reforma urbana, ni per si mateixa -
únicament han anunciat la reforma de l’espai públic d’un tram de l’Avinguda Meridiana i s’han 
passat el mandat repensant La Rambla- ni tampoc aprofitant sinergies de noves 
infraestructures de transport públic. En aquest sentit, s’ha fracassat en la construcció de la unió 
dels dos extrems dels tramvies, que hagués suposat una nova interpretació i concepció de 
l’espai públic al centre de la ciutat amb beneficis en la qualitat de vida, el comerç de proximitat 
i la reducció de la contaminació a la ciutat.  

La mala gestió del Govern de Colau -i el seu “urbanisme tàctic”- ha aconseguit desprestigiar 
actuacions que a priori eren una solució per convertir el traçat de l’Eixample en un teixit urbà 
compacte, complex i eficient. La pacificació de l’espai públic en grans espais de ciutat -
convencionalment anomenades superilles-, que tan bé van funcionar en mandats socialistes 
(Portal de l’Àngel, Barris de Ciutat Vella, Gràcia, Enric Granados, Sant Andreu, Sarrià, etc.), ha  
estat desprestigiada perquè s’han escollit ubicacions amb una manifesta falta de criteri: mal 
localitzades, en llocs sense suficient densitat, etc. 

No s’ha abordat el front litoral de la ciutat, ni en l’àmbit de la governança -la principal 
concessió de la zona martitimoterrestre (ZMT) caducarà al juny i no se sap si han abordat el 
necessari conveni amb el ministeri d’Hisenda-, ni en l’àmbit de millora de l’espai públic, amb un 
passeig marítim encara inacabat. Com en tants altres temes, pel que fa al Port Olímpic 
únicament s’ha fet una declaració de bones intencions, però encara no se sap com es 
gestionarà ni com ni quan s’actuarà per dur a terme la delegació de competències feta per la 
Generalitat a favor de l’Ajuntament. El litoral de Barcelona disposa d’un espai públic amb un 
gran potencial per crear sinergies, distribuir convenientment l’activitat turística i evitar la 
saturació d’alguns àmbits de la ciutat. 
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La normativa urbanística que regula el turisme ha estat objecte de controvèrsia i ha fet que la 
ciutat desaprofités el potencial de les zones perifèriques, en benefici dels municipis veïns de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 

No s’ha exercit el lideratge necessari per exigir a la Generalitat el desplegament 
d’infraestructures de metro que són cabdals per a la mobilitat a la ciutat. És prioritari 
completar l’L9 deixant de malbaratar els  diners, com els 300.000 € mensuals tan sols en el 
manteniment de les dues tuneladores parades. 

Colau ha saturat l’espai públic de Barcelona. S’ha centrat en mesurar exclusivament la seva 
activitat en quilòmetres de carril bici. Aquesta mesura, juntament amb un desplegament 
ineficient de la nova xarxa ortogonal de bus -inicialment concebuda en mandats socialistes-, ha 
suposat la segregació de l’espai públic, un augment de la congestió i la contaminació, i 
l’aparició de modalitats de mobilitat individual (patinets, ginys, bicicletes de lloguer) derivada 
de fenòmens globals, de la manca de competitivitat del servei de bus (baixa velocitat comercial 
i freqüència) i de la falta d’una solució per al transport públic a la Diagonal. A aquest fet, cal 
sumar-hi una interpretació laxa de les normatives de convivència i d’ocupació de l’espai públic.  

Les polítiques de protecció del paisatge i el patrimoni de la ciutat, que incrementen el 
sentiment de pertinença, i la cura de l’espai públic i del paisatge urbà, han estat molt poc 
proactives, materialitzant-se en un baix increment d’espais verds i girant l’esquena als barris de 
muntanya. El planejament del Parc dels Tres Turons, el gran pulmó verd de la ciutat, segueix 
sense abordar-se i la muntanya de Montjuïc ha estat la gran oblidada del Govern Colau. 

En relació al Zoo de Barcelona, aquest ha d’evolucionar cap a un model destinat a ser un Centre 
de Conservació de la Biodiversitat, atès el seu compromís amb la conservació de les espècies. 
La preservació del planeta depèn en gran mesura de la protecció dels hàbitats i les espècies, 
així com de la tasca que aquestes institucions zoològiques puguin fer en aquest sentit, segons 
estipula la Unió Internacional de Conservació de la Natura (UICN).  

Respecte dels temes de mobilitat i infraestructures, hem de tenir en compte que el 68% de la 
ciutadania viu exposada a uns nivells de NO2 per sobre dels valors límits que fixa la UE i dels 
valors de referència de l’Organització Mundial de la Salut (OMS); i el 97% de la població es 
troba potencialment exposada a nivells de partícules PM10 superiors als de referència marcats 
per l’OMS. Aquesta situació afecta tota la població, però especialment els col·lectius més 
vulnerables (infants, dones embarassades, gent gran i persones amb problemes de salut).  

El principal problema de Barcelona, en l’àmbit de la contaminació atmosfèrica i a diferència 
d’altres ciutats, té a veure amb els excessius nivells de contaminants mitjans al llarg de l’any i 
no només amb les puntes de contaminació, i per tant, cal treballar mesures estructurals que 
impactin sobre el dia a dia. 

Per abordar les puntes de contaminació en l’àmbit de la mobilitat urbana i l’entrada en vigor 
de les zones de baixes emissions a l’AMB, l’Ajuntament de Barcelona haurà de preveure 
mesures específiques per garantir una implantació ordenada. 

Els governs de CiU i Barcelona en Comú només han executat el 78% de l’actual Pla de Mobilitat 
Urbana 2013-2018 i no s’han assolit els objectius de canvi modal i reducció dels nivells de 
contaminació de l’aire.  

Finalment, durant aquest mandat, no s’ha aprofitat la gran oportunitat que suposa la mobilitat 
elèctrica per a la ciutat, especialment pel que fa a la substitució de les motocicletes i els 
ciclomotors que circulen per la ciutat.  

Cal apostar per una mobilitat individual sostenible que ocupi el mínim espai públic. Els 
trajectes a peu són l’opció prioritària a promoure en una ciutat com Barcelona, però les 
bicicletes, els patinets i les motos elèctriques són també una opció que cal ordenar i 
normalitzar. 
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El sharing o vehicle compartit -cotxes, motos, bicicletes i patinets elèctrics- ha arribat a la 
ciutat de Barcelona per quedar-se. Es tracta d’un fenomen global que comporta canvis 
tecnològics vertiginosos i canvis intermodals que poden ser una oportunitat per a la ciutat. 

Finalment, l’enorme potencialitat que ofereixen les noves tecnologies, especialment 
l’aprofitament del Big Data, ha estat un altre espai oblidat en aquest complex procés de 
desatenció de les realitats de la ciutat. 

No es tracta només de denunciar la inacció del govern actual, sinó que la nostra proposta passa 
per, justament, oferir la recuperació de l’esperit que va donar lloc a les tres grans 
transformacions dels darrers 40 anys:  

- L’acupuntura urbana als barris i l’espai públic dels 80’;  

- els Jocs Olímpics amb l’actuació en els grans sistemes i l’apertura al mar, i l’aposta per la 
sostenibilitat amb la regeneració del Besòs durant la segona meitat dels anys 90; 

- i l’operació modèlica de recentralització de l’àmbit del Fòrum, amb la renovació i 
internalització de totes les infraestructures mediambientals i energètiques. 

 

La connectivitat tecnològica és un altre dels grans reptes a què ens enfrontem des del punt 
de vista de les infraestructures. Les condicions d’accés a les xarxes i els serveis de 
telecomunicacions, com hem dit anteriorment, esdevenen un factor decisiu, tant de l’èxit 
empresarial com de la inclusió social i la igualtat d’oportunitats.  

La indústria 4.0, la mobilitat sostenible, el control ambiental, la recerca científica, l’educació i 
l’accés equitatiu i inclusiu de la població. Tots i cadascun d’aquests factors necessiten una 
connectivitat potent en la qual el 5G complirà un paper central en els pròxims anys, tal com 
hem vist en el mateix Mobile World Congress. 

En definitiva, ara correspon dissenyar una ciutat més amable, amb un espai públic per 
conviure i amb un paisatge que generi identitat i recuperi la consciència del valor de l’espai 
compartit. Apostem per un urbanisme que equilibri la ciutat, creï noves centralitats i noves 
sinergies i redueixi les desigualtats entre barris. Cal incorporar el discurs metropolità a les 
intervencions internes de la ciutat  i s’ha de tornar a mirar al mar, recuperant les 
infraestructures olímpiques i adaptant-les a les noves necessitats.  

Cal una aposta decidida per la infraestructura verda i blava i, per tant, correspon deixar de 
girar l’esquena als seus pulmons i corredors verds: Collserola, Montjuïc, el Besòs i el Llobregat.  

Cal treballar per unes infraestructures de ciutat, metropolitanes i de país, que ens posin en un 
nivell de concurrència dins el mercat global. Cal estar preparats per competir i no quedar 
endarrerits. Això implica finalitzar els grans compromisos pendents i, a la vegada, pensar en el 
que és necessari per aprofitar les possibilitats d’allò que està per venir.  

I tot això cal fer-lo des d’una perspectiva de sostenibilitat, fet que significa apostar 
decididament per la mobilitat, el tramvia, els Parks and Ryde de les ciutats veïnes, la Línia 9, la 
xarxa de transport, la moto elèctrica, el transport de mercaderies, etc. Tots aquests aspectes 
que cal abordar de manera peremptòria.  
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Objectius i mesures 

Impulsar el desenvolupament de les actuacions urbanístiques per completar la ciutat, 
millorar la convivència i evitar la segregació  

 Potenciarem noves centralitats i nous espais de convivència a la ciutat, aprofitant les 
sinergies de la construcció d’infraestructures viàries i ferroviàries: cobertura de la Ronda 
de Dalt a Horta-Guinardó, plaça de les Glòries, la Sagrera, la Ciutadella i el Zoo. 

 Replantejarem el model del Pla de Barris en la perspectiva de la seva viabilitat efectiva, 
no com en aquest darrer mandat. L’objectiu és que actuï en tots els àmbits -espais públics, 
desenvolupament econòmic i actuacions socials- per tal de reduir les desigualtats socials a 
la ciutat de manera palesa i global. 

 Durem a terme operacions de reforma urbana als barris del Besòs, per connectar la ciutat 
amb el corredor fluvial del riu Besòs i millorar la qualitat de l’espai públic. 

 Impulsarem la reforma urbana de la Rambla, el cor i l’aparador de la ciutat davant el 
món, fent una nova Rambla on es preservin els valors paisatgístics i on la cultura, la 
restauració i el comerç de qualitat siguin els protagonistes. 

 Projectarem la reforma urbana de la Via Laietana, donant solucions a la mobilitat i teixint 
connexions entre La Ribera, el Born i el Barri Gòtic. 

 Prioritzarem les torres cíviques i els espais on convisquin equipaments, habitatge 
dotacional assequible i de règim general. 

 

Potenciar l’activitat econòmica de la ciutat, des d’una perspectiva de creixement inclusiu, 
amb la millora de les zones d’emplaçament d’aquestes activitats  

 Impulsarem el desenvolupament del barri de La Marina del Prat Vermell, mitjançant la 
col·laboració publicoprivada i prioritzant les actuacions d’habitatge, equipaments i activitat 
econòmica. 

 Repensarem el 22@, model d’èxit des de l’any 2000 i reconegut a escala mundial, per tal 
d’adaptar-lo a les necessitats actuals i futures de la ciutat, i incrementarem l’habitatge 
assequible, els eixos culturals i els espais verds, sense perdre la potencialitat de construcció 
de l’activitat econòmica prevista. 

 Aprofitarem la realització de l’Expo 2030 per intervenir en diversos indrets de la ciutat, la 
zona firal de Montjuïc, el Poble Sec, el Morrot, la muntanya de Montjuïc i altres zones on 
s’emplaçarà part del projecte. 

 Plantejarem la promoció d’un campus de recerca, dins del Parc de la Ciutadella i el seu 
entorn, a partir d’un pla de reconversió d’equipaments i activitats que permetrà 
permeabilitzar també la connexió amb el front litoral. 

 Impulsarem un eix innovador al Besòs, en cooperació amb la Universitat Politècnica de 
Catalunya, aprofitant l’emplaçament de projectes de recerca i incubació al Campus Besòs. 

 Desplegarem un pla d’ajuts als polígons d’activitat econòmica, amb una transformació 
important al Torrent d’Estadella, Verneda Industrial, Bon Pastor i altres emplaçaments.  
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Mirar cap al mar i la muntanya des de la perspectiva de les infraestructures blaves i verdes  

 Abordarem la reforma del front litoral de la ciutat, des del Fòrum fins al Paral·lel, 
projectant les actuacions del projecte de la Barcelona olímpica i adaptant-les a les 
necessitats actuals i futures de la ciutat. 

 Recuperarem per a la ciutat la plataforma al costat del Fòrum i impulsarem la reforma del 
passeig marítim. 

 Abordarem la reforma del Port Olímpic pensant en l’esport i el lleure familiar i de 
qualitat. 

 Regularitzarem les concessions del front marítim, redefinint la ZMT i recuperant per a la 
ciutat l’espai públic que és de domini públic.  

 Millorarem l’accessibilitat i la qualitat i integració de l’espai públic dels barris de 
muntanya (Montjuïc i Collserola). 

 Desenvoluparem el Parc dels Tres Turons, un pulmó verd a la zona alta de la ciutat, i 
millorarem la seva accessibilitat. 

 Cercarem nous usos per als equipaments de la muntanya de Montjuïc, maximitzant 
l’afluència i el gaudi d’aquesta zona, tenint en compte el potencial de generació d’energia 
solar en les seves cobertes. 

 

Promoure una política d’infraestructures que doni suport al model de mobilitat sostenible i 
creixement inclusiu  

 Promourem les mesures necessàries perquè la implantació de la zona de baixes emissions 
no acabi afectant de manera negativa a la congestió ja existent i causi les mínimes 
molèsties possibles a l’activitat econòmica. Per això, cercarem els espais necessaris per 
deixar els vehicles contaminants, mentre no s’executin els Park&Go previstos en el Pla 
Director d’infraestructures. 

 Impulsarem una solució definitiva per a la unió del tramvia a la ciutat (Trambaix i 
Trambesòs). 

 Promourem l’ampliació de la ronda litoral de manera urgent, impulsant la transformació 
del Morrot en un espai de nous usos que combini projectes relacionats amb espais per a la 
creació d’empreses de noves tecnologies, creativitat digital, zona d’habitatge dotacional i 
logística associada a la indústria 4.0. 

 

Preservar i fer valdre el paisatge i el patrimoni de la ciutat 

 Incrementarem la participació de la ciutadania en l’elaboració d’una Carta del Paisatge 
Urbà de la ciutat de Barcelona, mitjançant l’open data, el big data i campanyes de 
sensibilització. 

 Incrementarem el sentiment de pertinença, que derivarà en una major cura de l’espai 
públic i una millora de la convivència. 

 Farem campanyes perquè tota la ciutadania tingui l’oportunitat de plantar un arbre a la 
ciutat cada any (sigui en un escocell o en un parc) i prengui consciència sobre la funció de 
la vegetació en el paisatge, en la qualitat de l’aire i com a tècnica per evitar inundacions. 

 Millorarem la qualitat del paisatge de la ciutat, impulsant operacions de rehabilitació 
urbana. 

 Impulsarem la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en un procés de recerca de 
major quota energètica de les energies renovables, amb subvencions i suport tècnic.  
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Consolidar el Zoo des del punt de vista de la conservació, la recerca i l’educació, i refermar el 
compromís de ciutat amigable amb els animals 

 Prioritzarem la conservació i l’estudi de les espècies de la fauna autòctona i mediterrània, 
per tal de garantir un model arrelat al nostre entorn. 

 Promourem la protecció d’espècies amb un alt nivell d’amenaça a la natura d’arreu del 
planeta, especialment d’aquelles regions naturals representades al Zoo o de grups 
d’animals amb els quals ja es té un compromís de conservació adquirit amb els anys 
(primats, algunes aus i rèptils, felins).  

 Apostarem pel treball prioritari amb les espècies per a les quals existeixen plans de 
conservació o aquelles espècies amb les quals es creïn vincles per a futurs programes o 
projectes de conservació. Aquests projectes es duran a terme seguint els criteris de les 
xarxes internacionals i la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN),  amb 
el beneplàcit de les administracions locals competents i la participació dels agents del 
territori en cada cas. 

 Prioritzarem la construcció del nou Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de 
Barcelona (CAACB), ja que l’actual es troba obsolet. Facilitarem que les associacions 
acreditades que treballen amb animals i paguen el lloguer d’un local puguin obtenir 
l’acreditació de nucli zoològic. 

 

Millorar la mobilitat des de la perspectiva de la sostenibilitat i d’una eficaç convivència amb 
l’espai públic  

 Revisarem el desplegament de carrils bici segregats i repensarem aquells que tenen poc 
ús o bé causen més congestió i contaminació. 

 Pacificarem el màxim de carrers d’un sol sentit i un sol carril de circulació, implantant 
zones 30 on podran conviure vehicles privats, motocicletes, bicicletes i altres sistemes, i 
on les voreres seran més segures. D’aquesta manera s’incrementaran els itineraris de 
bicicletes, optimitzant la inversió, alhora que es millorarà la seguretat dels i les vianants. 
Acordarem uns criteris d’intervenció en l’espai públic que permetin prioritzar recorreguts 
de vianants al llarg de tota la ciutat, establint el desplaçament a peu com a mitjà de 
transport prioritari a la ciutat. 

 

Promoure polítiques de transport públic efectives i per un model de mobilitat sostenible 

 Treballarem per un transport públic competitiu que escurci distàncies, faciliti un canvi 
modal real i contribueixi a reduir els nivells de contaminació a la ciutat de forma efectiva.  

 Unirem els tramvies -solució que compta amb l’aval tècnic i econòmic-, per tal de reduir 
l’entrada de vehicles a la ciutat, resolent la connexió entre ambdós i cercant els 
consensos necessaris en una operació de reforma urbana i millora per al comerç. 

 Incrementarem les freqüències de pas del servei d’autobús, fent-lo més competitiu i 
reduint el nombre de vehicles privats a la ciutat, i resoldrem els conflictes creats pel 
Govern de Barcelona En Comú arran dels canvis de recorreguts d’algunes línies. 

 Impulsarem la finalització de les línies 9 i 10 del metro, peces clau per a la mobilitat 
sostenible, demanant la implicació de l’Estat per a la seva ràpida execució. 
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 Negociarem amb la Generalitat per tal que es completin les xarxes de metro que estan 
projectades, al marge del tram central de metro de l’L9: l’L4 de La Pau a Sagrera, l’L2 de 
Sant Antoni al Parc Logístic i l’L3 entre Trinitat nova i Trinitat Vella. 

 Millorarem el servei de Bus Barri i farem proves pilot per estendre un servei de bus a 
demanda, que s’aturi fora de parada per facilitar l’accessibilitat a la gent gran i a les 
persones amb dificultats motrius. 

 Impulsarem la connexió dels Ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Gràcia-
Francesc Macià- Hospital Clínic i Plaça Espanya, connectant el centre de la ciutat amb el 
Baix Llobregat i el Vallès. 

 Negociarem amb l’Estat la millora urgent del servei ferroviari de Rodalies. 

 Impulsarem la negociació, amb les diferents administracions competents, per al 
desenvolupament real del Pla director d’infraestructures 2011-2020 i la seva revisió el 
2030. 

 Farem una anàlisi d’usos i impactes de l’actual oferta pública de transport per gènere i 
edat, per tal d’adaptar les prioritats de l’Ajuntament en aquest àmbit amb criteris d’equitat. 

 Promourem la implantació de la T-Mobilitat. Crearem trams de pagament per als 
col·lectius més vulnerables d’acord amb la renda i estudiarem la seva gratuïtat per a certs 
col·lectius específics. 

 Estudiarem els resultats de la implantació de la xarxa ortogonal per avaluar-ne el 
rendiment i els beneficis i realitzar els ajustos necessaris, amb l’objectiu de millorar el 
servei a la ciutadania i reduir la congestió i la contaminació. 

 

Impulsar les actuacions vinculades al sistema ferroviari, exigint el seu ple compliment abans 
de 2023 

 Exigirem la finalització de totes les actuacions a l’estació de La Sagrera i el seu entorn 
abans de 2023, com a gran intercanviador modal, replantejant els impactes comercials per 
tal de no perjudicar el comerç que es troba en la seva zona d’influència. 

 Reformularem el conjunt de l’Estació de Sants i el seu entorn urbà i millorarem la seva 
connectivitat amb la ciutat. 

 Impulsarem l’adaptació de Rodalies a les necessitats més peremptòries, com ara el 
perllongament d’andanes, la integració de vies i l’intercanviador de la Torrassa. 

 Donarem suport directe a les demandes d’inici del soterrament de part de l’R2 a 
Montcada, Sant Feliu de Llobregat i L’Hospitalet. 

 Impulsarem la finalització de l’estació de l’AVE a l’aeroport. 

 Promourem la finalització de les connexions Aeroport - Ciutat, mitjançant la millora 
integral de la línia R2 que permetrà la connexió directa de les terminals T1 i T2 amb Sants, 
Passeig de Gràcia i Sagrera 

 Negociarem la reducció dels temps d’execució del Corredor Mediterrani, promovent la 
duplicació de la via ferroviària Vandellòs - Tarragona i el tercer carril Castellbisbal - 
Tarragona. 

 Exigirem la finalització dels accessos viaris i ferroviaris al Port de Barcelona seguint el 
marge del riu Llobregat. 
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Apostar efectivament per la mobilitat elèctrica i les noves tecnologies 

 Aprofitarem la capacitat transformadora de les noves tecnologies i els nous modes de 
mobilitat personal i compartida (cotxes elèctrics, motos elèctriques, bicicletes i patinets 
elèctrics), per crear economies d’escala i cercar estratègies de col·laboració 
publicoprivades que permetin una electrificació real del parc de vehicles que circulen per la 
ciutat. 

 Fomentarem totes aquelles aplicacions i tecnologies que permetin optimitzar 
l’aparcament públic i el privat. 

 Treballarem per a l’electrificació del parc privat de motocicletes: subvencionarem la 
compra de 23.000 motos elèctriques (l’equivalent a un 10% de les motos matriculades a la 
ciutat) que substitueixin motocicletes o ciclomotors amb motors de combustió, amb una 
inversió de 6.900.000 d’euros durant el mandat. 

 Potenciarem, conjuntament amb les grans, petites i mitjanes empreses de la ciutat, 
l’electrificació dels vehicles de flota empresarial. 

 Treballarem perquè la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) es faci amb el mínim 
impacte possible en la mobilitat i la congestió -considerant també la derivada de l’e-
comerç -, promovent una gestió eficaç del temps, facilitant els desplaçaments en bicicleta i 
transport públic, i possibilitant la implantació d’una xarxa de plataformes logístiques en 
punts intermodals de la xarxa de transport públic. 

 

Promoure el desplegament de la connectivitat relacionada amb els reptes d’implantació de 
les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) 

 Formularem un Pla d’Infraestructures i Serveis basat en les TIC, dirigit a les persones i les 
empreses, que entronqui amb les planificacions europees, espanyoles i catalanes i s’orienti 
especialment a la implantació de la tecnologia 5G. 

 Promourem un grup de treball, sota la fórmula de comitè director de polítiques basades 
en les TIC, que pugui esdevenir un organisme supervisor i gestor, en aquest àmbit, dins el 
territori metropolità. 

 Impulsarem l’augment de la capacitat de les institucions per condicionar la planificació de 
les xarxes i els serveis de telecomunicacions dels operadors, i promourem una estratègia 
d’interlocució i relació amb les empreses que afavoreixi la millora i l’increment de la 
transparència de les xarxes i els serveis. 

 Insistirem en l’exigència que totes les infraestructures públiques, de nova construcció o 
reformades, incloguin una part reservada per al pas i la gestió de sistemes de 
telecomunicacions amb la tecnologia que s’estigui implementant en cada moment. 

 Promourem mecanismes normatius per garantir la transparència dels operadors sobre 
l’estat real de les seves infraestructures a la ciutat, com a condició per participar en els 
concursos públics. 

 Afavorirem la confluència i coordinació entre les diverses xarxes, infraestructures i serveis 
del territori metropolità, establint un acord marc amb el Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat per a l’ús respectiu de les 
infraestructures municipals i de les infraestructures del mateix CTTI. 

 Impulsarem projectes específics des de la participació local, com ara el Pla idigital, el Pla 
Xfocat i les anelles sectorials. 

 Promourem que les Oficines d’Atenció a l’Empresa (OAE) actuïn com a finestreta única, 
permetent a les empreses obtenir la informació sobre les condicions en què podran accedir 
als serveis de telecomunicacions en una ubicació concreta.  
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ANNEXE: ESQUEMA PROJECTES URBANS 

 
 

1. Impulsar l’Expo Barcelona 2030 (Agenda Objectius de Desenvolupament Sostenible 

2030). Un llegat urbanístic per a la ciutat. 

 Barcelona: ciutat pionera en la transició energètica renovable i la ecològica de 

l’economia. NO UN BARRI SINÓ TOTA LA CIUTAT 

 Transformació del Morrot: Centre tecnològic vinculat a la logística 

 Transformació de l’àmbit Fira de Barcelona: definició del planejament 

urbanístic de l’àmbit Fira-Plaça Espanya afavorint la permeabilització del 

Recinte Fira. 

 Nous usos a la Muntanya de Montjuïc. Illa Museus 

 Impuls a la Zona Fòrum àrea de coneixement i innovació: Incubadora UPC – 

AMB – Barcelona Activa – etc.  

 Transformació de la Ciutadella i obertura al mar.  

 Renaturalització de les platges i millora de la qualitat de l’aigua del mar. 

 
2. Desenvolupar el procés de transformació urbana i més mixtura d’usos als barris 

productius: Més habitatge, més serveis, més industria 4.0 a la Zona Franca i el 22@. 

 Intensificar el caràcter urbà de la Zona Franca a través del planejament 

urbanístic, mantenint el caràcter productiu de l’àmbit i incrementant els usos 

terciaris, apostant per la indústria 4.0, transició ecològica de l’economia, 

digitalització i impressió 3D. 

 Definir un nou planejament urbanístic pel 22@ amb més habitatge assequible i 

amb un nou impuls a la zona 22@ Nord. 

 Transformació de la Verneda Industrial i Torrent d’Estadella. 

 Millora Bon Pastor, polígon segle XXI 

 Activitat econòmica digital a la Marina del Prat Vermell 

 El Morrot districte tecnològic vinculat a la logística, model de polígon 

4.0/Digital/Ecològic 
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3. Transformar el Front Litoral des del Carrer A fins al Fòrum: connectar la ciutat amb el 

mar i omplir de vida el front litoral 

 Més mixtura d’usos al carrer A: creació de sinèrgies amb la nova oferta de 

transport públic (Línea 10 de metro) 

 Transformació del Morrot en un pol d’activitat econòmica. 

 Ampliació de la Ronda Litoral 

 Reformes urbanes al Paral·lel, La Rambla i la Via Laietana.  

 Reforma del Moll de la fusta: cobertura de la Ronda Litoral i nous locals en 

concessió sota voladiu de la llosa de cobertura 

 Reurbanització i millora del planejament urbanístic del passeig marítim: 

millorar l’espai públic i donar contingut i nous usos afavorint l’accessibilitat per 

sobre la ronda Litoral. Més esport, més restauració i més equipaments amb 

cobertes verdes al passeig marítim.  

 Nous usos a la plataforma del Zoo Marí del Fòrum. 

 
4. Impulsar  la transformació dels àmbits d’oportunitat.  

 Més habitatge  assequible en barris sostenibles i amb edificació Zero Emissions 

a La Marina del Prat Vermell i els barris del Besòs. 

 Nova oportunitat urbanística als terrenys desafectats del Túnel d’Horta. 

 
5. Desplegar les operacions urbanístiques a les estacions de Sants i Sagrera : espais 

d’entrada a la ciutat intermodals i amables 

 Sagrera: nova centralitat de la ciutat, intermodal, connectada, nou pol 

econòmic terciari i d’habitatge assequible. 

 Sants: espai d’oportunitat d’adequació d’entorns i de gestió urbanística, amb 

100.000 m2 de sostre pendent de definir. Equipament de ciutat a la coberta de 

l’estació de Sants, donant continuïtat al projecte de la model fora dels seus 

murs. 

 
6. Cosir els barris de la Ronda de Dalt i la Meridiana i impulsar l’eix Pere IV 

 Reivindicar Compromís de ciutat per la cobertura de la ronda de Dalt, amb 

programa d’inversions per a la cobertura en tot el districte d’Horta-Guinardó. 

 (continuar amb la cobertura de la Ronda de Dalt amb una inversió sostinguda 

de 20 milions d’€/any. Iniciar les obres del segon tram (Avinguda de Jordà-

Carrer Harmonia, amb calendari 2019-2028 i pressupost de 179 milions d’€)) 

 Reivindicar Pacte de ciutat per la Meridiana, per donar continuïtat a la re-

urbanització i requerir a les administracions actuants la execució de les 

actuacions del PDI 2011-2020 per reduir el trànsit a la Meridiana. 

 Revindicar i reforçar l’eix cultural Pere IV 
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